
هذه األمسية الطيبة إن شاء اهللا لنسمع بعض املعامالت اليت جتري يف البنك اإلسالمي حسب ما  الشيخ :

ة عشر أقل أكثر ما مهم إمنا أخربين أبو عبد اهللا ، أقرتح أنه إذا كان هناك مثال عديد من املعامالت مخسة ست

خنتار من هذه املعامالت ما ميكن أن يكون بلغك أنه يف حوهلا أو حول بعضها تساؤالت ، ليبدأ البحث فيها ، 

  فإن اتسع الوقت لغريها انتقلنا إىل غريها ؛ ما رأيك ؟

  سامع .إن شاء اهللا ، أنا أقرتح ولو بعجالة وأن تكون واضحة حبيث يستفيد منها ال السائل :

  على كل حال هذا اقرتاحي ولك أنت رأيك . الشيخ :

طبعا يف البداية عمل البنك من اجتذاب الودائع إىل التصرف فيها استثمار يعين جيتذب البنك الودائع  السائل :

من العمالء بشكل حسابات كأي بنك ثاين كاجتذاب ودائع وطبعا يستثمر هذه األموال ، حنن نريد نأيت ال 

تثمار األول ، يستثمر هذه األموال يف ثالث اجتاهات ، االجتاه األول الذي هو متويل املراحبة اآلمر يف الشرع االس

  ؛ االجتاه الثاين املشاركة املتناقصة ؛ االجتاه الثالث املضاربة مبفهومها يف اإلسالم بنفس املفهوم 

  نعم الشيخ :

يل املراحبة ومتويل املراحبة بالرتكيز ، العمليات الثانية يظل هي طبعا الرتكيز يف عمليات البنك على متو  السائل :

  أخف بكثري واملضاربة أقلها ، هذا من أجل أن نكون واضحني

  نعم الشيخ :

متويل املراحبة األمر بالشراء الذي هو يقوم البنك أو العميل الذي يريد يستدين للغرض نفسه ، خلينا  السائل :

  نعطي مثال عملي يكون أوضح

  نعم الشيخ :

مثال واحد يريد يشرتي عشرين طن حديد جييء للبنك يقول أنا أريد أشرتي عشرين طن حديد من  السائل :

احملل الفالين مبوجب فاتورة العرض هذه مثنهم مثال عشرة آالف دينار ، البنك يقوم بشراء هذه الكمية من احلديد 

مقابل كفالة كمبياالت بسعر أو بثمن أكثر من العشرين  ويسلمها على ظهر السيارة لآلمر بالشراء طبعا يكون

ألف دينار ، طبعا إضافة نسبة ربح حمددة من البداية يتفق عليها ، تسدد على أقساط شهرية حسب املدة املتفق 

 عليها ، واملدة تتحكم يف سعر الربح يف نسبة الربح يعين إذا سنة بكون سبعة باملائة ، إذا سنتان يصري ثالثة عشر

  ؟ ...باملئة ، وهكذا متوالية ؛ طبعا يقوم بتسديد األقساط املبلغ زائد رحبه ، هذا متويل املراحبة اآلمر بالشرع 

طيب اآلن أنت تقول كما طبعا قيل لك أمر به الشرع ، أين نص الشرع بإباحة هذه املعاملة اليت  الشيخ :

  يسموا اليوم باملراحبة هل أعطوكم الدليل على ذلك ؟



مسعت أن بعضهم يضعفه وليس له سند قوي  ...طبعا هو له كتاب األم للشافعي يذكر فيها حديث  سائل :ال

..  

  لكن الصورة اليت عرضتها اآلن يقول فيها اإلمام الشافعي ؟ الشيخ :

  الذي أحكي لك هذه الناحية العملية اليت تصري عندي . السائل :

حية الفقهية شيء آخر ، الناحية العملية حكيت ما يقوم به البنك مع ال ، الناحية العملية شيء ، والنا الشيخ :

املتعاملني معه ، اآلن ليس هنا البحث ، البحث أنك أنت عم تسمي هذه املعاملة تبعا طبعا للموظفني الكبار 

 والصغار هناك ، عم تسميها مراحبة أمر أو أباحها الشرع على األقل ؛ اآلن خلينا حنن بقى نقف عند هذه

" الربا معلوم عند اجلميع هو  (( أحل اهللا البيع وحرم الربا ))الصورة وننظر إىل الشرع الذي آمنا به ومما جاء به 

هذا هو الربا حبيث لو أخذ إنسان من البنك أو من شخص مائة دينار على أساس أو  أخذ زيادة مقابل القرض "

  تكون ربا ، أليس كذلك ؟يويف املائة بعد مدة معينة مائة ومخسة ، اخلمسة هذه 

  نعم . السائل :

هذا أمر متفق عليه ، اآلن بعد ما نركز يف أذهاننا هذه احلقيقة املتفق عليها ننتقل إىل شيء قد ال يتنبه  الشيخ :

له كثري من الناس ، هذا الشيء هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء باحليل الشرعية ، يف عندك فكرة عن هذا 

  عية هل عندك فكرة عنها ؟االسم احليل الشر 

  ال واهللا ما عندي . السائل :

ما عندك فكرة ، احليل الشرعية املقصود ا االحتيال على احلكم الشرعي حبيث خنرج منه إىل حكم  الشيخ :

آخر ، يكون األمر حمرما يف الشرع ، باالحتيال على الصورة ينتقل احلكم من التحرمي إىل التحليل ، ولتوضيح 

هذه نأيت مبثلني اثنني ، أحدمها معروف يف ظين عند أكثر املسلمني والذين نفرتض أنه فيهم شيء من  املسألة

  الثقافة العامة بالشريعة اإلسالمية ؛ أما املثال الثاين فيختص به من كان عنده علم خاص بالسنة احملمدية .

  رة عن نكاح التحليل ؟املسألة األوىل يف لغة الشرع امسه نكاح التحليل ، عندك فك الشيخ :

  املستحل ـ بال مؤاخذة ـ الذي يسموه التيس املستعار ؟ السائل :

  أيوه ، عندك فكرة ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

وأظن صورة هذا النكاح الذي هو نكاح  " جتحيشة "طيب ، هذا يف بالدنا السورية يسمونه التجحيشة  الشيخ :

  التحليل واضحة يف ذهنك وإال نشرحها ؟



  طبعا واضحة . السائل :

  طيب مقتنع بأا حمرمة ؟ الشيخ :

  طبعا مفروغ منه . السائل :

  مفروغ منه الشيخ :

  الذي أعرفه أنا أا حمرمة السائل :

مجيل جدا ؛ ملاذا كان حمرما ؟ هنا بيت القصيد كما يقال ، ملاذا كان حمرما ؟ ألن الغاية من هذا النوع  الشيخ :

  . ...ل ما حرم اهللا من النكاح هو استحال

  التحايل يعين . السائل :

زوج ،  (( فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ))آه ، ما الذي حرمه اهللا ؟ قال :  الشيخ :

طيب ربنا عز وجل حبكمته جعل الطالق على ثالث مراحل ، طلقة أوىل ال تبني منه الزوجة وتصبح حرة ، ال ، 

مل تنقض عدا ، يف أثناء هذه العدة يستطيع أن يراجعها شاءت أم أبت ؛ كذلك الطلقة  تبقى يف عصمته ما

(( فَِإْن طَلَقَها َفَال الثانية ؛ أما الطلقة الثالثة فمجرد ما تقع منه على الوجه املشروع هنا يأيت قوله تعاىل السابق 

َرُه  يف الطلقة األوىل حلت له أن يراجعها يف العدة ، ويف الطلقة الثانية  ))َتِحل َلُه ِمْن بـَْعُد َحتى تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ

حلت له أن يراجعها يف العدة ، يف الطلقة الثالثة خالص منها ، ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه ؛ اآلن احمللل 

ل أن حتل ماذا يفعل ؟ يتفق معه أن يتزوج هذه املرأة ويبات عندها وجيامعها على أساس أن يطلقها من أج

لزوجها األول ، هذا الزوج الثاين وضعه يف تزوجه ذه املرأة املطلقة ثالث ليس كالزوج األول ، الزوج األول ككل 

(( َخَلَق األزواج حينما يتزوج الرجل املرأة على أمل أن يعيش معها ويقضي حياته يف سعادة كما قال تعاىل : 

َنُكْم َمَودًة َورَْحَمًة ))َلُكْم ِمْن َأنـُْفِسُكْم َأْزَواًجا لِتَ  َها َوَجَعَل بـَيـْ هذا الزوج الثاين ما يتزوجها ليسكن  ْسُكُنوا ِإلَيـْ

اليها وامنا ليحلها هذا للزوج األول ؛ اآلن إذا كان هذا هو نكاح التحليل والرسول عليه السالم حرمه أشد التحرمي 

ومسى  ( لعن اهللا المحلل والمحلل له )السالم :  ألنه جعل له عقوبة أشد العقوبات وهي اللعن ، فقال عليه

احمللل كما تعلم بالتيس املستعار لو نظرنا إىل الناحية العملية يف نكاح التحليل لوجدناه يف الصورة كنكاح األول ، 

نكاح الزوج األول ، ماذا وعلى أي أساس قام هذا النكاح األول ؟ أوال خطبة الزوج ، موافقة الزوجة ، موافقة 

  الويل ، وشهود اثنني يف العقد ، نكاح التحليل ؛ هذه الشروط توفرت صح ؟

  نعم .  السائل :

  لكن النية اختلفت . الشيخ :



اآلن املعاملة اليت كنا يف صدد االبتداء بالبحث فيها وهي املسماة باملراحبة هي متاما كنكاح التحليل ،  الشيخ :

ة يف هذا البيع ؛ لكن ما هو املقصود من وراء هذا النوع من البيع ؟ هو ملاذا ؟ ألنه بيع وشراء وكل الشروط متوفر 

استحالل الربا ؛ هنا بقى قد ندخل يف شيء قد نكون بعيدين بعضنا عن بعض لكننا سنقرتب إن شاء اهللا ؛ أين 

أنا أريد  الصورة هذه أنه استحالل الربا ؟ اآلن لو تركنا شخصية البنك إىل شخص غين ، جاء رجل إليه وقال له

أشرتي طن من احلديد ومثنه مثال ألف ، وأنا أرجوا أن تقرضين ألف إىل شهر مثال وأعطيك مقابل األلف مائة 

مثال ، رايح يقول ال ، هذا ربا ، هذه املائة الزيادة ربا حرام ما جيوز ، بارك اهللا فيك ؛ إذن ما الطريق ؟ اذهب 

يل مقابل األلف ألف ومائة ، ما الفرق بني الصورتني ؟ مثل أنت وخذ الطن من احلديد وما عليك فقط تدفع 

الفرق بني نكاح احلالل ونكاح التحليل ؛ الشروط متوفرة فقط هنا الغين الذي يتظاهر بأنه ناس مالح وصالح 

وصرح على املكشوف بأنه أنا هذه املائة ما أقبلها ، إذن اريد أعطيك ألف ليدك ما أقبل أخذهم ألف ومائة ألن 

ائة هذه ربا ، ما الفرق بني هذه الصورة ؟ الصورة اليت هو دخل وسيط بينه وبني التاجر وقال له روح أنت خذ امل

الطن من احلديد وتدفع بدل األلف ألف ومائة ، ما يف فرق سوى الشكل اختلف ، والذي يؤكد لك اآلن ما 

أكثر ، إذا لسنة أكثر وهكذا كل ما تأخر ذكرته آنفا أنه إذا كان لشهر بتكون نسبة الربح كذا ، إذا لشهرين 

الوفاء كل ما تضاعف أيش ؟ الربح ؛ طيب ما الفرق بني املرايب يلي يف مثالنا األول امتنع رجل صاحل ما يأكل 

الربا لكن يلي يأكل الربا على املكشوف نفس املعاملة هذه إذا استقرضت منه ألف لشهر يأخذ مثال منك ربح 

ثة إىل آخره ؛ لكن إذا لسنة ؟ زاد أيش ؟ الربح ، حنن نسأل اآلن البنك اإلسالمي مل عم باملائة اثنني أو ثال

تضاعف الربح كلما تأخر يف الوفاء ؟ أليست هذه املعاملة هي نفس املعاملة الربوية الصرحية ؟ لكن كل ما يف 

نار قرض حسن أريد أشرتي األمر هنا أنه دخل صورة بيع لو راح واحد منا إىل البنك وقال هل أعطيين ألف دي

  طن حديد ،ما يعطيه .

  ما يعطي فقط حمدود . السائل :

ال ال ، ما لنا يف احملدود ، نريد املعامالت اليت جتري مبا يسموا املراحبة ، لو قال له أعطنا بدل ما أنت  الشيخ :

قول ال أنا أريد أربح ؛ حينئذ تدخل وسيط بيين وبني التاجر أعطيين هذا األلف واستلم احلديد أو أي بضاعة ، أ

يقال له تريد تربح اشتغل بالتجارة ما تشتغل بتغري صورة الربا كما فعل احمللل ملا حرم اهللا عزوجل من النكاح ؛ أنا 

  قلت أنا أريد أذكر مثالني أحدمها معروف وصدق ظين .

ح يقول الرسول صلى اهللا عليه املثال الثاين سوف يقرب لك املوضوع أكثر وهو هناك حديث يف الصحي الشيخ :

( لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن اهللا عزوجل إذا وسلم : 



ما معىن احلديث ؟ احلديث أوال يشري إىل نص يف القرآن الكرمي وهو قوله عزوجل :  حرم أكل شيء حرم ثمنه )

حرم اهللا على اليهود طيبات كانت أحلت هلم ،  طيبات أحلت لهم )) (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم

ما هي هذه الطيبات اليت حرمت عليهم بسبب ظلمهم ؟ الشحوم ، فاهللا عزوجل ملا أباح هلم الذبائح وكانوا 

يأكلوا شحما وحلما ، فبظلمهم ربنا عزوجل عاقبهم وحرم عليهم الشحم وأبقى هلم اللحم األمحر على األصلي 

، اليهود ما صربوا على هذا احلكم اجلديد ، ماذا فعلوا ؟ احتالوا ، أخذوا الشحم ووضعوه يف القدور وأوقدوا النار 

من حتتها فأخذت شكال جديدا ، أما هو طعمه ودهنه وكيمياويته التزال كما هي على خلق اهللا عز وجل ، كل 

(( وإن ا بيعه وأكل مثنه والرسول عليه السالم قال : ما يف األمر تغري الشكل ؛ فبسبب تغيري هذا الشكل استحلو 

لذلك فاإلسالم من عظمته يف تشريعه أنه ال ينظر إىل الشكل وإمنا ينظر  اهللا إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ))

إىل املضمون ؛ فإذا كان اهللا عز وجل حرم الربا ألن فيه استغالل حاجة احملتاج فسواء كان هذا االستغالل مباشرة 

اسطة القرض والوفاء أو بواسطة إدخال صورة بيع ، وأقول صورة بيع ألنه احلقيقة هي صورة بيع ؛ ألن البنك ما بو 

هو تاجر وأنا رايح أرجع اآلن إىل مسألة أخرى هلا صلة وثقى مبا حنن يف صدده اآلن لنعلم أن البنك اإلسالمي 

و حمل الشركة ، الشركة تبيع بثمنني كاش وتقسيط ، هذا يف كل بالد الدنيا اليوم ماذا فعلوا ؟ حلوا حمل التاجر أ

البيع جيب أن نفهمه هل هو مشروع أم ليس مبشروع ؟فاذا تبني لنا بالنصوص الشرعية أن هذا البيع بيع التقسيط 

  مقابل الزيادة هو بيع مشروع سنعرف عمل البنك هذا غري مشروع من باب أوىل .

 سيارة يروح عند الشركة يفاصل ويساوم عن مثنها فيسمع سعرين ، سعر إذا رجل أراد أن يشرتي مثال الشيخ :

الكاش مثال عشرة آالف ، والتقسيط إحدى عشر ألفا أو حنو ذلك ؛ فماذا جاء عن الرسول عليه الصالة 

والسالم يف هذا النوع من البيع ؟ جاء هناك حديثان بل أكثر من حديثني ، أحدمها حديث عبد اهللا بن مسعود 

( عن صفقتين في ويف لفظ  ( نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتين في بيعة )اهللا عنه قال :  رضي

" أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا قيل لراوي احلديث وهو مساك بن حرب : ما بيعتني يف بيعة ؟ قال  صفقة )

تقسيط ، نقدا بعشرة آالف ، بالتقسيط هذا الوصف متاما ينطبق اليوم على ما يسمى ببيع ال وبكذا وكذا نسيئة "

بإحدى عشر ألفا وقد تزيد وقد تنقص على حسب ايش املدة ؛ هذا ى عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف 

هذا احلديث األول ، ى عن بيعتني يف بيعة ، قال الراوي أن تقول أبيعك هذه البضاعة بكذا نقدا وبكذا وكذا 

هذا احلديث يعطينا  ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا )عليه السالم : نسيئة ؛ احلديث الثاين قال 

فائدة ال نأخذها من احلديث األول ، بل يعطينا فائدتني ؛ ألن احلديث األول حيث أن فيه التصريح بالنهي عن 

عند النهي يف احلديث األول  بيعتني يف بيعة ، والنهي يف املعامالت األصل أنه يفيد الفساد واإلبطال فلو وقفنا



لقلنا إن هذا البيع بالسعرين ولو انتهى إىل سعر واحد فهو بيع باطل ؛ ألن الرسول عليه السالم ى عنه ؛ لكن 

احلديث الثاين يعطينا فائدتني ، الفائدة األوىل أن هذا البيع ليس باطال وإمنا هو نافذ وواقع ؛ الفائدة الثانية أن 

؛ فإذا أراد البائع التاجر أن يكون بيعه مشروعا ، فإذا باع التقسيط فعليه أن ال يأخذ الزيادة ؛ ألن هذه الزيادة ربا 

هذه الزيادة ربا ؛ بعض العلماء يقولون اليوم تبعا لبعض من سلف يف تفسري احلديث األول ى عن بيعتني يف 

ن النقد ومثن التقسيط ؛ هكذا تصور بعضهم ، بيعة ؛ النهي هنا هو جلهالة الثمن ، مل ؟ ألنه هو عرض مثنني ، مث

حنن بالنسبة لبعض املتقدمني جند هلم عذر ؛ لكن التعامل الواقع اليوم ال ميكن أن نتصور هلم عذرا إطالقا ملاذا ؟ 

ألنه سابقا ما يف شيكات ، ما يف وصوالت ما يف أي شيء سوى أيش ؟ كالم ، يعين كما كان متاما الزواج 

يعقد الزواج يف احملاكم الشرعية وال يكتب صك يف ذلك وإمنا جمرد شهود ورضى الويل واخلاطب سابقا ما كان 

واملخطوبة وهكذا ، أما سابقا كان البيع كالنكاح متاما ، كم مثن هذه البضاعة ؟ يقول بعشرة نقدا وبإحدى عشر 

البيع ؟ مع أنه حىت يف الزمن السابق بالتقسيط ، ها ، عرض مثنني ، يا ترى على أي الثمنني انفصل البيع وانعقد 

ما هي غامضة ، فيها وضوح ألنه من حيث الواقع إن دفع الشاري العشرة يف املثال ما بقي إشكال ، طاح الثمن 

الثاين وإن مل يدفع وأخذ البضاعة بقي يف ذمته الثمن األكثر اإلحدى عشر ؛ لكن اليوم األمر أوضح ، رايح 

إىل آخره ؛ أين جهالة الثمن يف هذه املعاملة ؟ استنباطا من الوقوف عند  يكتب وصوالت وشيكات وعقود

احلديث األول اجلهالة ما واردة إطالقا ؛ لكن يأيت احلديث الثاين كما يقال اليوم يضع النقاط على احلروف ويبني 

باع بيعتين في بيعة ( من أن سبب النهي هو أنه يف ربا ما يف جهالة يف الثمن ، فقال عليه الصالة والسالم : 

فاآلن التاجر املسلم إذا أراد أن ينجو من الربا فال جيوز له أن يزيد  فله أوكسهما ـ أي أنقصهما ثمنا ـ أو الربا )

يف مثن التقسيط على مثن النقد ، جيب أن جيعل الثمن واحدا ألنه إذا فرق بني الثمنني وأخذ الزيادة مقابل 

حلديث الثاين وحينئذ يرجع املوضوع إىل ما قلناه سابقا ، ما هو الفرق بني املرايب التقسيط اعتربه ربا صراحة يف ا

صراحة هذه مائة وبعد شهر بتعطيين إياها مائة ومخسة ؟ وبني هذه البضاعة اليت تريدها ، روح اشرتي فقط الزم 

  وفاء سواء ..تدفع يل مائة ومخسة ، ومثنها كم ؟ مائة ؛ إذن اخلمسة هذه أخذت مقابل الصرب يف ال

  لألجل . السائل :

لألجل أيوه ؛ لكن الفرق شكلي يف الصورة الربوية املكشوفة الواضحة ، يف الصورة اخلفية ، دخل هنا  الشيخ :

معاملة البيع والشراء ؛ لكن هذه املعاملة ليست مقصودة بالذات إمنا املقصود ا الوصول إىل استحالل ما حرم 

يه مرايب ، مرابح ؛ إذا قلنا له يا أخي أعطنا حنن نروح نشرتي ونسلم ما يرضى يعطينا ، اهللا بدليل أن هذا ما نسم

ملاذا ؟ ألنه يريد يربح ، يريد يربح ما هذه طريقة الربح أنك تأخذ مقابل قرضك يل تأخذ الفائدة اليت يسموها 



ايش البيع وأنت لست بائعا فائدة وهي ربا مقابل قرضك يل تأخذ الربا هذا حرام ؛ لكن أنت عم تتسرت وراء 

ألنك أنت رايح تتصل مع الشركة وتدفع هلا مثن النقد وبدل الشركة اآلن تأخذ فرق التقسيط من الذي سيأخذ 

الفرق ؟ البنك ، هذه الصورة لشرح عملية اليت يسموا باملراحبة ، املراحبة أنا اشرتيت هذا اجلهاز مبائة ، ترحبين 

؛ أما املراحبة وراء االحتيال على أكل الربا باسم البيع والشراء ، البيع والشراء رايح  وتعطيين مخسة ، هذه مراحبة

يصري مع الشركة ما مع البنك ، والبنك ملا يريد يعمل بائع يفتح حمالت فعال كما نسمع يف الكويت يف بنوك 

خلصوا من الصورة اليت  صارت جتيء بسيارات لكن ما خلصوا املشكلة ألم ال يزالون يبيعون بسعرين ؛ لكن

حنن عم حنكيها اآلن أن البنوك اإلسالمية إال القليل منها أنه عم يسموا مراحبة وهذه مرابا وليست مراحبة ، 

( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير وأنت تذكر إن شاء اهللا قول الرسول عليه السالم : 

  . اسمها )

على عدوه اإلنسان واحتياله عليه أنه يطلع له بأمساء يطلقها على مسميات خمالفة  ومن مداخل الشيطان الشيخ :

للشريعة ؛ لكن هو حيسن األلفاظ فيغرت بعض الناس فيسمون هذه األشياء احملرمة بغري امسها ، وهذا يف العصر 

ور باملشروبات احلاضر له أمثلة كثرية وكثرية جدا ، الشك أنك مسعت يوما ما أن بعض الناس يسمون اخلم

  الروحية ، مسعت ذا ؟

  . ...مسعت ومكتوبة على  السائل :

هذا من هذا الباب متاما ، يسموا بغري امسها أيضا أريد أدرج معك الشيء أدق قليال  ، يف هناك  الشيخ :

  أناشيد يسموا باألناشيد اإلسالمية

  . ... السائل :

ا صار ما يسمى اليوم بالصحوة صار الناس يلي بدهم يلعبوا على رأيت ؟ فاآلن طابع العصر احلاضر مل الشيخ :

البشر يستغلون الصحوة هذه امسا ؛ أما معاملة ال ؛ فهذه األناشيد اإلسالمية يف منها كلمات لو نطق ا 

اإلنسان نطقا واستحل هذا وعرف ما يف ذلك لكفر ؛ ألنه فيها شرك وضالل ، ميكن مسعت مثال من األناشيد 

  كانوا يتغنون ا قدميا يف مدح الرسول عليه السالم قول البوصريياليت  

  فإن من جودك الدنيا وضرا                          ومن علومك علم اللوح والقلم " "

  مسعت هذه األبيات يف زمانك ؟ 

  ال واهللا ما مسعت . السائل :

وم ، إىل اليوم لكن هذا شعر قدمي ، اآلن يف أشعار احلمد هللا ؛ لكن هذه األبيات يتربك الناس ا الي الشيخ :



جديدة تتضمن معاين جديدة يف بعضها ، أيضا معاين خمالفة للشريعة اإلسالمية ؛ فالشيطان يزين للناس أن هذه 

أناشيد إسالمية بدل ماذا ؟ األغاين املاجنة احملرمة ، وتالقيها على نفس األوزان وعلى نفس القافية ، فقط هذه 

  يد إسالمية وتلك أغاين حمرمة . نعم .أناش

  هذه بال موسيقي وتلك مبوسيقي . السائل :

نعم ، لكن شوف تدرج أيضا الشيطان م فأدخلوا الدف أخريا يف األناشيد اليت يسموا األناشيد  الشيخ :

  ألسف من سوريا .إسالمية أدخلوا فيها الدف ، وهنا يف اإلذاعة رأينا يف بعض اجللسات التلفزيونية رجل مع ا

  حليب . السائل :

آه حليب الرتمذي ميسك الدربكة ويقعد يغين ، وهذا حرام باتفاق علماء املسلمني فكيف دخلت اآللة  الشيخ :

.اإلنسان ما يفاجئه بأشياء حمرمة ألنه ينفر  ...املاجنة فيما يسمى باألناشيد اإلسالمية ؟ الشيطان من مكره 

مائة ومخسة ال هذا ربا ؛ لكن روح خذ احلاجة ونفس النتيجة واحدة ، هذه الصورة كما منها ، وهذا املثال ندفع 

يقال كل الدروب على الطاحون كما يقال ؛ فإذا تذكرنا بقى نكاح التحليل وتذكرنا قول الرسول يف لعن اليهود 

لك ما هو منصوص يف حينما حرمت عليهم الشحوم مجلوها أي ذوبوها وباعوها وأكلوا أمثاا مث ضممنا إىل ذ

القرآن الكرمي من استحالهلم الصيد يوم السبت ؛ لكن ما بطريقة الصيد ، هذه نعرفها ألا مذكورة يف القرآن 

  الكرمي ؟

  نعم أكيد . السائل :

ومع ذلك لعنوا ، صحيح الصورة اختلفت ما صادوا يوم السبت لكن سدوا اخللجان على األمساك اليت  الشيخ :

نه ما يف شيء يزعجها ويعرضها للخطر ، حيوان هو لكن عنده فهم يتناسب مع حيوانيته أي نعم اعتادت على أ

( فلعنوا ، كثري من املسلمني اليوم يقعون فيما وقع فيه اليهود من قبل وهذا مصداق قوله عليه الصالة والسالم : 

تموه ، قالوا اليهود لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخل

بيع التقسيط هذا املنظم اليوم أظن كل واحد منا وخاصة الذي  والنصارى يا رسول اهللا ؟ قال فمن الناس ؟ )

  يشتغل يف البنك يعرف أن هذه بضاعة أجنبية أليس كذلك ؟

  يف حملي ويف أجنيب ، يعين تقصد األفكار مستوردة . السائل :

فهذه بضاعة أجنبية بال شك حنن يف هذا العصر ملا تربينا بسبب  - محه اهللا يضحك الشيخ ر  -هذا هو  الشيخ :

استعمار بعض الكفار لبعض البالد اإلسالمية مفاهيمنا اختلفت وتأثرنا بأذواقهم وعادام ، انظر النتيجة اآلن 

يع ويشرتي ويكسب التاجر يف الزمن األول كان يستطيع أن يكون أعبد من الذي يقوم الليل ويصوم النهار وهو يب



( إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم املال ، يف احلديث الصحيح أن النيب عليه الصالة والسالم قال : 

اآلن مثال بسيط جدا ، تاجرين ويف بضاعة واحدة أحدمها يبيع بالتقسيط بسعر النقد الذي  الليل صائم النهار )

  لتقسيط يزيد عليه ، أي الرجلني أحسن خلقا ؟ يبيع هو جاره ، جاره بسعر النقد واحد لكن با

  الذي يبيع بأرخص . السائل :

( أن قرض درهمين كصدقة آه ؛ لكن انظر اآلن التوضيح بالسنة ، جاء بعض األحاديث الصحيحة  الشيخ :

 يعين لو أنت أقرضت درمهني كأنك خرجت عن درهم صدقة لوجه اهللا تبارك وتعاىل ، ضاعف اآلن الرقم درهم )

، أنت أقرضت مائة دينار لوجه اهللا كأنك تصدقت مخسني دينار ، أقرضت مئتني كأنك تصدقت مبائة ، وهكذا 

... .  

انظر التجارة اآلن لو يبيعون بسعر أيش ؟ الواحد ال يزيدون يف بيع التقسيط كم وكم من صدقات تتوفر  الشيخ :

ليال ارا بسبب إتباعه للحكم الشرعي هذا أيضا  لديهم كل يوم ؟ ومن عجب أن هذا التاجر الذيريبح الصدقات

  يربح أكثر من الناحية املادية ، توافقين ذا الرأي أم ال ؟

  ال . السائل :

ما زلت ، بعد قليل ستوافقين ، اآلن هذان التاجران اللذان ضربت لك ما املثال أي التاجرين من  الشيخ :

  االثنني رايح يكون زبائنه أكثر ؟

  أكيد األرخص . السائل :

  فأيهما رايح يكون رحبه أكثر ؟ الشيخ :

هنا يف علة يعين إذا يبقى يبيع باألقساط إىل ما ال اية ، إذا مل يكن عنده إمكانية يظل يزود كل هؤالء  السائل :

  الناس بالدين .؟

  كيف كل الناس بالدين ؟ ما هو يريد يربح ؟  الشيخ :

  يربح . السائل :

  الربح ميوت وإال حيىي ؟طيب هذا  الشيخ :

  ما ميوت ؛ لكن عنده إمكانيات مادية كبرية من أجل أن .. السائل :

على قدر اإلمكان ، اآلن الرجل يبدأ يشتغل بالتجارة عمره مثال عشرين سنة مخسة عشرة سنة  مخس  الشيخ :

  وعشرين على حسب صح أم ال ؟

  نعم . السائل :



ذا مالحظة يف حملها ؛ لكن ما عم تالحظ اجلانب الثاين أن هذا طيب أنت عم تالحظ جانب ، وه الشيخ :

الذي عم يبيع بسعر واحد رايح يكثروا زبائنه ورايح يكثر رحبه مع املدى البعيد ، كل ما يف األمر أن القضية حتتاج 

عين إىل صرب وأناة ورفع اجلشع والطمع من النفس األمارة بالسوء ؛ مث هل اجلواب الذي ذكرته هو جواب ي

  إسالمي ؟ حنن نبحث حبثا إسالمي .

  ماشي ، ملا حنن تكلمنا تكلمنا عن الناحية املادية . السائل :

نعم الناحية املادية ، يعين املرايب ربا مكشوف ، هذا يربح أكثر ؟ وإال الذي يلف ويدور ؟ من الناحية  الشيخ :

  املادية ، أترك بقى النواحي الشرعية ؟

  د .االثنان واح السائل :

  ال ، كيف االثنني واحد ؟ الشيخ :

  هذا يربح ذه الطريقة ، وهذا يربح بالطريقة هذه . السائل :

ال ، ما بنسبة واحدة ال ، الذي يعطي املال ويأخذ وبدفع مائة ويأخذ مائة ومخسة وال يدخل يف  الشيخ :

؟ أليس على أساس الربا احملرم  مراحبات ويف جتارات وما شابه ذلك ، البنوك األوروبية على أي أساس قامت

  املكشوف ؟

  نعم . السائل :

  وهي أغىن من كل البنوك األخرى بال شك ؛ لكن أنا ال أريد من هنا إال أن أوصلك لنقطة وهي الشيخ :

  يف شيء عندنا حنن يف اإلسالم امسه الربكة ، تشرتك معنا طبعا يف اإلميان معنا ذا الشيء ؟ الشيخ :

  سلم فيه .نعم م السائل :

هل هذا الكالم مسعته يوما ما ؟ وإذا كنت مسعته  ( عاقبة الربا إلى قل )طيب هناك حديث يقول :  الشيخ :

  ؟ ( عاقبة الربا إلى قل )فكرت فيه ووجدته معقوال جدا ؟ 

  اميانيات منا رب العاملني معروف أن املرايب سحت يروح ماله ويأخذ احلالل واحلرام. السائل :

طيب ، إذا ملاذا أنت تأيت وتقول جوابا عن سؤايل السابق أنه هؤالء التاجرين أيهما يكون زبائنه أكثر  الشيخ :

ورحبه أكثر ؟ قلت ال شك أن التاجر األول الذي يبيع بيع التقسيط بسعر النقد أكثر ؛ لكن هذا ليس معه 

تها إىل قل وأن هذه السيولة األخرى سيوله مثل ذاك لكن تلك السيولة ، نسيت أنت أا جاءت من ربا وأن عاقب

اليت هي قليلة يف نظرك ابتداء هذه سيطرح ربنا عزوجل فيها الربكة وهذه الربكة ال ميكن لإلنسان البشر املخلوق 

أن يعرف كيف تكون ؟ ولكن ممكن أن بعض الناس يضربون بعض األمثلة وحيكوا كواقعا وأنت اآلن يكفينا 



 ( عاقبة الربا إلى قل )كانت ايتهم أيش ؟ إىل فقر مصداقا للحديث السابق   أنك ذكرت أن بعض املرابني

لكن حنن نعرف مثال مما نشاهده اليوم املال الذي يكسب من طريق احلرام يروح يف نفس طريق احلرام ، خذ يعين  

  ؟مثال ماذا أقول لك ؟ أفسد وسيلة وأكثر انتشارا وأضر يف الصحة واملال هو الدخان ، صحيح 

  نعم . السائل :

  طيب ، هذا الدخان أليس من الطرق اليت تذهب الربكة من املال ألنه يضر نفسه وصحته ؟ الشيخ :

  بدون أي فائدة . السائل :

وبدون أي فائدة ، هذا مثال مما يقع اليوم ونشاهده ، غري بقى شرب اخلمر وغري مالحقة املوضات ،  الشيخ :

، كل هذه الطرق هي اليت حتقق أنه عاقبة الربا إىل قل ، والعكس بالعكس  وكل يوم لباس شكل و و إىل آخره

متاما ، ملا املسلم يتقي اهللا عز وجل يف مكسبه فيكون درمهه يساوي مئات الدراهم الربوية ، مشكلة املسلمني 

ن قلوب التجار إال ما اليوم هو أم يتعاملون يف معامالم املادية معاملة الكفار متاما ، ولذلك ارتفعت الرمحة م

قل وندر فأصبحوا كاألوروبيني من حيث تعلقهم باملادة والتفريق بني الثمنني بني البيعتني هو أثر من آثار هذه 

الشجع وإال كان يكفي التاجر املسلم أن يربح الربح القليل حىت مقابله تكثر الزبائن ؛ وختاما يطرح ربنا عز وجل 

إلميان ، حنن أصبحنا اآلن أبعد ما نكون عنه كاألوروبيني الكفار متاما ؛ لذلك على ماله الربكة ؛ لكن هذا ا

  املسلمون اليوم حباجة إىل إيقاظ اإلميان يف قلوم .

(( ومن يتق اهللا يجعل له وختاما أقول مذكرا باآلية السابقة وضربا لبعض األمثلة مما يتعلق بقوله تعاىل :  الشيخ :

(( ويرزقه اآلن قبل أن آيت ببعض األمثلة من السنة ، ختام هذه اآلية  يحتسب ))مخرجا ويرزقه من حيث ال 

  هل يؤمن أصحاب البنوك خبتام هذه اآلية ؟ من حيث ال يحتسب ))

  ال . السائل :

ما السبب ؟ ألنه تعاملهم مادي أورويب ، فهم يشرتكون مع األوروبيني يف عدم إميام ذه اآلية ، هم  الشيخ :

ا ألم مسلمون وإذا أنكروها كفروا ؛ لكن ال يؤمنون ا عمليا ، رأيت كيف؟ وسؤايل طبعا كان من يؤمنون 

الناحية العملية الذين اآلن يتعاملون مبثل هذه املعامالت يف البنوك ، ولو مسيت يف البنوك اإلسالمية قد يكون 

عاملتكم مشروعة مثال ؛ لكن الذين هناك معامالت أخرى وكان املفروض يتسع الوقت لنسمع لعلنا نرى م

يتعاملون مبثل هذه املعاملة الربوية اليت ذكرنا فيها حديثني اثنني وعلقنا مبا شرح اهللا عز وجل صدرنا له هؤالء 

(( ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا عمليا ال يؤمنون ذه اآلية وإن كانوا يزينون اجلدر ا الفتات مكتوب عليها 

  .  يحتسب ))ويرزقه من حيث ال



( أن رجال فيمن كان قبلنا بينما مثال واحد حىت تدركوا الصالة يف املسجد جاء يف احلديث الصحيح  الشيخ :

طبعا هذا أمر  - هو يمشي في فالة من األرض إذ سمع صوتا من السماء يقول للسحاب اسق أرض فالن 

أرض فالن بن فالن فمشى  اسق يا سحاب -خارق للعادة يسمع صوت من السماء صوت كصوت البشر

الرجل مع السحاب حتى وجد السحاب يفرغ مشحونه من المطر على حديقة فطل عليها وجد فيها رجال 

يعمل فيها ، سلم عليه ، رد عليه السالم لكن وجده رجال غريبا فسأله عن حاله ، فذكر له أنه " سمع 

وصلت إليك ، فعرفت أنت صوتا من السحاب يقول اسق أرض فالن ، فمشيت مع السحاب حتى 

" قال واهللا أنا ال أدري لكن  -وهذا شأن الصالحين -المقصود ، فبم ذاك ؟ " هنا الشاهد قال الرجل 

عندي هذه األرض فأزرعها وأخدمها وأحصدها فأجعل حصيدها ثالثة أثالث ، ثلث أعيده إلى األرض ، 

والمساكين " ؛ قال " هذا هو الذي وثلث أتمون به لنفسي وأهلي ، وثلث أتصدق به على الفقراء 

؛ اآلن أذهان التجار بصورة خاصة خالية متاما عن مثل هذا التسخري  استحققت به هذه العناية اإللهية " )

  اإلهلي للكون ليخدم املتقي لربه تبارك وتعاىل .

فقيها يف البيع والشراء ؛  هلذا أنا أنصح كل مسلم أن أوال يتفقه يف الشريعة وإذا أراد أن يتاجر أن يكون الشيخ :

ألن هذا الفقه يف هذا النوع فرض عني ؛ ألن طلب العلم بصورة عامة فرض كفاية لكن بعض العلوم تصبح 

فروض عينية ، رجل مثال فقري ليس عنده مال ال جيب عليه أن يعرف أحكام الزكاة ؛ لكن إذا صار غنيا وجب 

يه احلج لكن إذا وجب عليه احلج صار فرض عني أن يتعلم كيف عليه أن يعرف أحكام الزكاة ، فقري ما جيب عل

حيج وهكذا ؛ كذلك الرجل حينما يريد أن يتاجر عليه أن يتعلم األحكام املتعلقة بالبيع والشراء خشية أن يقع يف 

  بيع مما حرم اهللا عزوجل .

ببعض األحكام وتطبيقها صار والبنوك اإلسالمية قامت كالبنوك األخرى ، مث ملا بدأت الناس تطالب  الشيخ :

بقى املسؤولون املدراء يف البنوك حياول يستنبطون أو يستفتون عن بعض املشايخ فيجدون وأنا ال أكتمك من 

يفتيهم بآراء الرجال وليس بقال اهللا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ وهنا يكمن اخلطر أي أنت تعرف 

ها خالف بني الفقهاء ، مثال يف الصالة يصلي اإلنسان الصالة مذهب يقول مثال يف كثري من املسائل الشرعية في

  صحت هذه الصالة ، مذهب يقول ما صحت ؛ يف عندك طبعا خلفية يف هذه املعاين ؟

  طبعا . السائل :

واحد توضأ ، واحد يقول ال وضوؤه ما صح والثاين يقول صح وهكذا كذلك يوجد يف املعامالت مثل  الشيخ :

ختالف ؛ وأنا كنت اتصلت مع أحد مؤسسي البنك اإلسالمي هنا وجرى نقاش بيين وبينه طويل فعرفت هذا اال



أنه هو يلتقط الرخص ، يأخذ قول من ميشي املعامالت الربوية هذه ويتبناها ألنه يف هناك منطق منحرف عن 

ع كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا بينما املفروض يف املسلم أن يتب " من قلد عاملا لقي اهللا ساملا "الشرع يقول 

عليه وسلم ، طبعا حنن ال نريد من كل مسلم أن يكون عاملا بالكتاب والسنة لكننا نريد من كل مسلم أن يسأل 

ويعرف حكم اهللا وحكم رسول اهللا يف أي مسألة يريد أن يتعبد اهللا تبارك وتعاىل ا ؛ فالبنوك ملا قامت ما قامت 

طالقا ؛ لكن ملا توجهت اإلحلاحان والطلبات عليهم صاروا يسألون فيأخذون بعض األجوبة على فقه إسالمي إ

من بعض اآلراء اليت فيها توسعة خمالفة للشريعة ؛ ألن هذه اآلراء مل تقم على الفقه املستقى من الكتاب والسنة 

، ولعلنا إن شاء اهللا يف لقاء  وإمنا قامت على تسليك مصاحل الناس ، وهذا ما مسعته من كثري ممن اجتمعنا م

آخر نسمع بعض املعامالت األخرى لننظر فيها مبنظار الشرع أيضا ونتبني هل هي مما يساعد املسلمني على 

  حتسني معامالم بالبنوك أو مفاصلتهم ؟ وذه القدر كفاية واحلمد هللا رب العاملني .

( ة بيع خمالف للشريعة حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم حول نفس املسألة هذه املراحبة يقع حتت طائل السائل :

أن البنك اإلسالمي يبيع البضاعة إىل املتقدم للشراء قبل أن ميتلكها والبنك اإلسالمي  ال تبع ما ليس عندك )

ابتداء ما يكون امتلكها فيوقعه على العقد ويوقعه على الكمبياالت و يوقع كل شيء ، بعد ذلك ينزل البنك 

( ال المي لشرائه هلذا الشخص بعد ما يوقع ابتداء ، هنا يقع يف طائلة حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلس

  فالبنك اإلسالمي ابتداء يبيع شيئا مل ميتلكه ؟ تبع ما ليس عندك )

تريد  أنا الذي كنت أعرفه ذكرته آنفا أنه هو البنك حيوله للشركة يقول له مثال روح شوف السيارة اليت الشيخ :

  إياها فهو يشرتيها من الشركة .

  من الذي يشرتيها ؟ السائل :

هو صاحب احلاجة صاحب السيارة ، اصرب قليال أنا رايح أحكي لك ماذا كنت فهمان ، أنا ال مسح  الشيخ :

، البنك اهللا أريد أشرتي سيارة أروح لعند الشركة أختار النوع الذي أريد إياه ، وأتفق مع الوكيل واتفق مع البنك 

يقول يل روح أنت اآلن خذ السيارة من الشركة وحنن ندفع لك الثمن ويكون هو أضاف ما يسمونه باملراحبة ، 

هذه الصورة اليت أنا كنت فامهها من قبل ؛ طول بالك فاآلن حنن نسأل صاحب املعرفة فهل ما ذكره األخ هو 

  واقع ؟

ذلك يروح جييء بفاتورة عرض من اجلهة اليت يريد أن يشرتي أكيد ، يوقعون العقود والكمبياالت وبعد  السائل :

منها ، مثال املسجل هذا يريد يشرتي املسجل هذا من شركة سانيو جيي بفاتورة عرض باملسجل باسم البنك 

اإلسالمي يوافق البنك على شرائها ، ملا يوقعوا العقود والكمبياالت يروح موظف من البنك يستلم اجلهاز ويسلمه 



  بالشراء . لآلمر

  انظر العملية وافق البنك على الشراء . الشيخ :

سائل آخر : فقط رمحك اهللا ، البنك اآلن نذهب إىل اإلدارة معا ، نقول لإلدارة نريد أن نشرتي سيارة فيقول 

وجدت السيارة ؟ نقول وجدنا السيارة ، البنك ميسكين يوقعين على العقد والكمبياالت قبل أن خيرج معي ، 

  ين البنك بالشراء .يلزم

سائل آخر : فقط هذه ممارسات خاطئة بالنسبة للموظفني عفوا ، أحكي لك الواقع أنا من مؤسس البنك صار 

يل إحدى عشر سنة ، الواقع العملي أنه املفروض املوظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها بالسعر 

  ونوع السيارة .

كمبياالت أوال ، معاملة البنك اإلسالمي متاما يوقعه على الكمبياالت أوال سائل آخر : مجيل ، يوقعوه على ال

بعد ذلك يشرتيها البنك يسجلها باسم البنك ، بعدما يسجلها باسم البنك يسجلها بامسك ابتداء أوال يكون 

  موقع عليها البنك.

  اجلانبني . يكون مت االتفاق مع صاحب السيارة األصلي ومت العرض والقبول من كال السائل :

  سائل آخر : يا أستاذي أنا أريد أن أشرتي سيارة من الشيخ أو معاملة توقعين على كمبيالة ؟

  ال ، أول شيء آخذ كتاب عرض من الشيخ . السائل :

سائل آخر : دعين من هذه ، هذه ال تقدم وال تؤخر يف العقد ، طيب رمحك اهللا اآلن أجيب لك كتاب العرض 

  ؟ هذا ، أيش تفعل أنت

  املفروض أعاين السيارة ، هكذا التعليمات . السائل :

  سائل آخر : عاينت وسوا على ماذا توقعين فهل السيارة امتالكك ؟

  طبعا اتفقت أنا وإياه ، اتفقت أنا وإياه على الشراء. السائل :

  طول بالك ، هل قبل كل شيء البنك يتفق مع الشاري أنه باعه السيارة ؟ الشيخ :

  نعم ، أول شيء جييء بالعرض من البائع إذا أعجبه العرض للبنك .. السائل :

  نسمع من هنا . الشيخ :

سائل آخر : أوضح لك البنك يدخل على املضمون لذلك هو يبتعد عن املضاربة ، ما يبتعد بل يقلل من نظام 

فهمونه كاآليت ، لو افرتضنا املشاركة إىل املراحبة ألا أضمن ، هو يدخل يف البيع على املضمون وهذا التصور ت

  البنك يستورد يل بضاعة من اخلارج ..



  ؟...ال ، ال ، خلينا بالصورة هنا ، أنا أريد آخذ سيارة من الشركة  الشيخ :

  سائل آخر : طيب ما دور البنك لو أنا فسخت البيع بلحظة من اللحظات ؟

  خيرج البنك ، ماله دور . السائل :


